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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w ramach zapytania ofertowego z dnia 16.07.2018 r.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozęznania rynku - zapytanie ofertowę ze strony internetowej

GIG, opublikowanę od 16.07.18 r. do 3l.07.l8 r., prowadzoflego w cęlu realizacji zamówięnia na dostawę

różnych ęlementów elektronicznych i męchanicznych - IV części, do zamawiającego wpłynęły następujące

oferty na poszczególne części:

Część I:
- oferta nr 1: PART-AD Artur Dyrda" Grzechynia 635. 34 _ 220 Maków Podhalański: cęna brutto: l 114"53

PLN. tęrmin płatności: do 21 dni (punktacja: ofęrta zdobyła 100 punktów w ramach wyznaczonych krytęriów
ncenrr nferf ' 05 nkf - cena 5 nlrł - fpmin nłatnn(ci'l
'_ oferta nr 2: Botland B' Dęrkacz Sp. j., ul. Gola 25A, 63 - 640 Bralin; cęna brutto: 1 548,24 PLN, termin
płatności: do 2l dni (punktacja: oferta zdobyła73,39 punktów w ramach Wznaczonych kryteriów oceny ofert:

68,39 pkt. - cena brutto; 5 pkr - termin płatności);
- oferta nr 3: Vir - Tęch Robert Adamiak, Dąbrowa 25C,95 _ 08l Dfutów; cena brutto: I 25|,86 PLN, termin

płatnoŚci: do 21 dni (punktacja: oferta zdobyła 89,58 punktów w ramach :vqyznaczonych kryteriów oceny ofert :

84,58 pkt' - cena brutto; 5 pkt. - termin płatności).

Część II:
- oferta nr 1: BTC ul. Lwowska 5. 05 - l20 Lęsionowo: cena 37.22 PLN. termin

płatności: do 21 dni (punktac-ia: ofei'ta zdob}uła 100 punktów w ramach wyznaczonych krytęriów ocęny ofert : 95
pkt. - cena bruttol 5 pkt. _ tęrmin płatności):
- oferta nr 2: PART_AD Artur Dyrda, Grzechynia 635,34 _ 220 Maków Podhalański; cena brutto: 536,39

PLN, termin płatności: do 21 dni (punktacja: oferta zdobyła 64,72 punktów w ramach wzftaczonych krytęriów
oceny ofert : 59,72 pkt. - cena brutto; 5 pkt. - termin płatności);
- oferta nr 3: Vir - Tęch Robęrt Adamiak, Dąbrowa 25C,95 - 081 Dfutów; cena brutto: 467,0| PLN, termin
płatności: do 21 dni (punktacja: oferta zdobyła73,60 punktów w ramach .vqrznaczonych kryteriów oceny ofert:

68,60 pkt. - cena brutto; 5 pkt. - termin płatności).

Część III:
- oferta nr 1: LEDA Bożęna. ul' Nidęcka l'|. 34 - |22 Więprz: cęna brutto: 2 443-55 PLN. tęrmin

płatnoŚci: do 14 dni (punktacia: oferta zdobyła 95 punktów w ramach wyznaczonych kłvtęriów oceny ofęrt: 95
pkt. - cęna brutto: 0 pkt. - termin płatnoŚci):
_ oferta nr 2: PART-AD Artur Dyrda' Grzechynia 635,34 - 220Maków Podhalański; cena brutto: 2965,57
PLN' termin płatnoŚci: do 21 dni (punktacja: oferta zdobyła 83,28 punktów w ramach wznaczonych kryteriów
oceny ofert :78,Ż8 pkt. - cena brutto; 5 pkt' - tęrmin płatności);
- oferta nr 3: Vir - Tęch Robęrt Adamiak' Dąbrowa 25C,95 - 08l Dłutów; cena brutto: 2 792,2l PLN, termin
płatności: do 21 dni (punktacja: oferta zdobyła 88,14 punktów w ramach Wznaczonyoh kryteriów oceny ofert:

83,14 pkt. - cena brutto; 5 pkt. - tęrmin płatności).
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Część IV:
- oferta nr 1: BTC a ul. Lwowska 5. 05 - 120 Lesionowo: cena brutto: I 184-'74 PLN. termin

płatnoŚci: do 21 dni (punktacia: ofęrta zdob}'ła l00 punktów w ramach wyznaczonych kłvteriów ocęny ofęń : 95
pkt. - cena bruttol 5 pkt. - termin płatności):

- oferta nr 2: PART-AD Artur Dyrda, Grzechynia 635,34 _ 220 Maków Podhalański; cęna brutto: l 829'88

PLN, termin płatnoŚci: do 21 dni (punktacja: oferta zdobyła 66,5l punktów w ramach wyznaczonych kryteriów
oceny ofert : 61,51 pkt. - cena brutto; 5 pkr _ termin płatnoŚci);
_ oferta nr 3: Vir _ Tech Robęrt Adamiak, Dąbrowa 25C,95 - 08l Dfutów; cena brutto: | 2Ż3,87 PLN, termin

płatności: do 21 dni (punktacja: oferta zdobyła96,96 punktów w ramach .vqlzrtaczonych kryteriów oceny ofert:

91,96 pkt. - cena brutto; 5 pkt. - termin płatności)'

Zaznaczonv Wvkonawca (podkreślenie) został wvbranv do realizacii zamówień.

PowyŻsze (zaznaczone) firmy na poszczególne części zapytania ofertowęgo, zostały wybrana do realizacji
zamów ięnia z uw agi na fakt:
oferty spełniają wymagania postawione w zapytaniu ofertowym oraz zdobyły najwyŻsze i1ości punktów w
ramach .vqrznaczonych kryteriów oceny ofeń. Wybór ilw ofęrt zapewni cęlowę wydatkowanię środków
finansowych.

Z powaŻaniem,

Kięrownik Działu Handlowego
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